
 

 

 سنن الرتمذي

 أبواب الصالة
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  
  المكان:  تاريخ المحاضرة:

 

 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،مينالحمد هلل رب العال

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
  العصر أنها الوسطى صالة في جاء ما :باب

 زبيد عن مصرف بن طلحة بن محمد عن النضر وأبو الطيالسي داود أبو حدثناقال:  غيالن بن محمود حدثنا
: -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- دمسعو  بن هللا عبد عن الهمداني مرة عن
 .صحيح حسن حديث هذا «العصر صالة الوسطى صالة»

 عن -رضي هللا عنه- جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن سعيد عن عبدة حدثناقال:  هناد حدثنا
 .«العصر صالة الوسطى صالة» :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .عتبة بن هاشم وأبي هريرة وأبي وحفصة وعائشة علي عن لبابا وفي
 .منه سمع وقد صحيح حديث سمرة عن الحسن حديث :هللا عبد بن علي قال :محمد قال

صلى هللا - النبي أصحاب من العلماء أكثر قول وهوصحيح،  حسن حديث الوسطى صالة في سمرة حديث
 .وغيرهم -عليه وسلم

 صالة الوسطى صالة" :عمر وابن عباس ابن وقال "الظهر صالة الوسطى صالة" :وعائشة ثابت بن زيد وقال
 ".الصبح
 بن محمد لي قال :قال الشهيد بن حبيب عن أنس بن قريش حدثناقال:  المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا
 .جندب بن سمرة من سمعته :فقال ،فسألته ؟العقيقة حديث سمع ممن الحسن سل :سيرين
 .الحديث بهذا أنس بن قريش عن هللا عبد بن عليعن  لإسماعي بن محمد وأخبرني

 .الحديث بهذا واحتج ،صحيح سمرة من الحسن وسماع :علي قال :محمد قال
أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
 :-لىرحمه هللا تعا-المؤلف فيقول 

َلَواِت : -جل وعال-يعني التي أشير إليها في قوله  "الوسطى صالة في جاء ما :باب" }َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ
اَلِة اْلُوْسَطى{  "في الصالة الوسطىوبعض النسخ:  "الوسطى صالة في جاء ما :باب" [( سورة البقرة238)] والصَّ

وسيأتي القائل بذلك  "الظهر إنها :قيل وقدومن بعدهم "أهل العلم من الصحابة  وهذا قول جمهور "العصر أنها
 .-رحمه هللا تعالى-في كالم الترمذي 

 طلحة بن محمد عن رضالن وأبو الطيالسي داود أبو حدثناقال:  غيالن بن محمود حدثنا" :-رحمه هللا-قال 
: -ى هللا عليه وسلمصل- هللا رسول قال: قال مسعود بن هللا عبد عن الهمداني مرة عن زبيد عن مصرف بن
عليه -هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، ومع ثبوته مرفوعًا إلى النبي " «العصر صالة الوسطى صالة»



ن كان قائله من  -الصالة والسالم يتعين القول بأن الصالة الوسطى هي العصر، وال ينظر إلى غيره، وا 
، وال يلتفت إلى أحد مع -عليه الصالة والسالم-بما جاء عن النبي ة ومن غيرهم من األئمة، فالعبرة الصحاب

 قوله كائنًا من كان.
ن قال الشارح المباركفوري أنه  "سعيد عن عبدة حدثناقال:  هناد حدثنا": -رحمه هللا-قال  هو ابن أبي عروبة، وا 

 عن قتادة عن"لكنه وهم في ذلك، وكتب األطراف تدل على هذا أنه سعيد بن أبي عروبة،  ،ابن المسيب
 النبي عن" الصحابي "جندب بن سمرة عن" دعامة السدوسي، عن الحسن البصري  قتادة بنالبصري، و  "الحسن

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، " «العصر صالة الوسطى صالة» :قال أنه -صلى هللا عليه وسلم-
نه شيئًا، ومنهم من يقول: فمنهم من يقول: إنه لم يسمع م ،وقد اختلف في رواية الحسن عن سمرة أهل العلم

ومنهم من يقول: إنه لذي نقله الترمذي بواسطة البخاري، سمع منه مطلقًا كما سيأتي في كالم علي ابن المديني ا
 الحسن سليث العقيقة فقط، وفي صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين: سمع منه حد

وعند  ،موصواًل عندهفيما بعد  -رحمه هللا-وسيذكره الترمذي ، سمرة من سمعته :فقال ؟العقيقة حديث سمع ممن
ذا ثبت سماعه لحديث واحد عند أهل العلم اط   رد، لكن البخاري معلق، فدل على أنه سمع منه حديث العقيقة، وا 

ث أهل ويريد بذلك أنه حد ليس كبيرة، فقد يقول: حدثنا فالنمشكلته في التد -رحمه هللا تعالى-الحسن البصري 
ن صرح بسماعه منه حديث العقيقة،  العلم يتوقفون في سماعه من سمرة البلد وهو فيهم، هذا مما يجعل أهل وا 

ولذا أكثر أهل العلم على أن الحسن لم يسمع منه إال هذا الحديث، والبخاري تبعًا لشيخه علي بن المديني فيما 
سمع منه حديث يكفي، إذا ثبت سماعه له فإنه يثبت له  نقله عنه أنه سمع منه مطلقًا، وهذه هي الجادة أنه إذا

ذا انتفت تهمة التدليس عنه ال يلزم أن يصرح أيضًا،  صرح فيه بالسماعسماعه في كل ما ي   إذا كان مدلسًا، وا 
 ولو أتى بصيغة عن.

ي ألنها تقع بين صالتين ف" «صالة الوسطى صالة العصر»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي "
اء من صالة الليل، والعصر النهار، وصالتين في الليل، الصبح والظهر من صلوات النهار، والمغرب والعش

 وهذا الحديث رواه اإلمام أحمد.بينهما، 
الذي تقدم قبل هذا الحديث،  "وعبد هللا بن مسعود" عند البخاري ومسلم "علي عن الباب وفيقال أبو عيسى: "
الترمذي في التفسير، ورواه أحمد وأبو داود، لكن قاال: هي الظهر، يعني ما جاء  سيأتي عند "وزيد بن ثابت"

 صر، فيكون لزيد في المسألة قوالنعن زيد بن ثابت أنها الظهر، وسيأتي في التفسير من جامع الترمذي أنها الع
 هاشم وأبي"البيهقي،  عند "هريرة وأبي" عند مالك في الموطأ "وحفصة" عند مسلم وأبي داود والنسائي "وعائشة"

يقول المعلق: حديث أبي هاشم بن عتبة ذكره ابن حجر في اإلصابة من طريق كهيل بن حرملة، قال:  "عتبة بن
قدم أبو هريرة دمشق فنزل على أبي كلثوم الدوسي، فأتيناه فتذاكرنا الصالة الوسطى فاختلفنا فيها، فقال أبو 

وفينا الرجل الصالح أبو هاشم  ،-صلى هللا عليه وسلم-بفناء رسول هللا ونحن  ،هريرة: اختلفنا فيها كما اختلفتم
وكان جريئًا عليه، ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها  -صلى هللا عليه وسلم-بن عتبة، فقام فدخل على رسول هللا 

ي والبغو  حجر ألبي داود والترمذي والنسائيالعصر، وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه، ونسبه ابن 



والحاكم، والحاكم أبي أحمد، ونسبه السيوطي البن سعد والبزار وابن جرير والطبراني والبغوي، قال أحمد شاكر: 
 .وقد بحثت عنه في أبي داود والترمذي والنسائي فلم أجده

 روى  علمن الوقال:  ،والبزار الكبير في الطبراني رواهويؤيد ذلك أن الحافظ الهيثمي ذكره في مجمع الزوائد، وقال: 
، فلو موثقون  ورجاله :قلت آخر، وحديثاً  الحديث هذا إال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عتبة بن هاشم أبو

مع الزوائد في كان مرويًا في أحد الكتب الستة كما زعم الحافظ ابن حجر لما ذكره الهيثمي في الزوائد؛ ألن مج  
ان الحديث موجودًا في السنن كما قال أحمد شاكر لما أخرجه زوائد المعاجم والمسانيد على الكتب الستة، فلو ك

 الهيثمي في الزوائد.
عبد هللا هو محمد هو ابن إسماعيل البخاري، وعلي بن  "هللا عبد بن علي قال :محمد قالقال أبو عيسى: "

: قال أبو عيسى""، منه سمع وقد ،صحيح حديث جندب بن سمرة عن الحسن حديث" شيخه علي بن المديني
علي بن المديني يقول: صحيح، والترمذي يقول: حسن في هذا  "حسن حديث الوسطى صالة في سمرة حديث

 مع أنه صححه في كتاب التفسير، يعني خرجه في كتاب التفسير وصححه. وضعالم
يقول النووي في المجموع: " وغيرهم -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلماء أكثر قول وهو"قال: 
ه األحاديث الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة، يعني كون الصالة الوسطى هي العصر هو الذي تقتضي هو

ليه ذهب أحمد وأبو حنيفة.  الصحيحة، وا 
وعليه تدل  ،صحته في يرتاب وال، إليه المصير يتعين الذي المذهب هووقال الشوكاني في نيل األوطار: 

من ترك » «من فاتته العصر» في التشديد في صالة العصر:ما جاء النصوص الصحيحة الصريحة، يؤيد ذلك 
إلى آخره، المقصود  ..«وصالة في آخره من حافظ على صالة في أول النهار» «من صلى البردين» «العصر

َلَواتِ } يدل على عطفها على الصالة عموماً صالة العصر لها شأن عظيم، مما  نأ والصالة  َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ
وهي داخلة في الصلوات إال أنها هذا من باب عطف الخاص على العام للعناية  [( سورة البقرة238)] {الوسطى

 بشأن الخاص واالهتمام به.
 ورواه عن زيد بن ثابت أحمد وأبو داود عنه. "الظهر صالة الوسطى صالة" :وعائشة ثابت بن زيد وقال"
ألنها مثل العصر،  ة الوسطى صالة الصبحصال" الصبح صالة الوسطى صالة" :عمر وابن عباس ابن وقال"

بعد صالتين ليلتين وقبل صالتين نهاريتين، يعني كما قيل في صالة العصر، وجاء فيها من النصوص نظير ما 
جاء في صالة العصر، المقصود أن قول ابن عباس وابن عمر الصالة الوسطى هي صالة الصبح، وهو مذهب 

 من أنها صالة العصر. -صلى هللا عليه وسلم-ا ثبت عن النبي الشافعي ومالك، ومع ذلك ال يقاوم م
ليست رباعية وال ثنائية، ثالثية متوسطة  تألنها وسطى، لماذا؟ بالنسبة لعدد الركعا قال بعضهم: هي المغرب

وقيل: العشاء، وجاء فيها ما جاء في صالة الصبح من أنها أثقل الصبح وبين الظهر والعصر والعشاء، بين 
ليجتهد الناس في الصلوات كلها،  كما أخفى ليلة القدر وساعة الجمعةعلى المنافقين، وقيل: أخفاها هللا  الصالة

قيل: إنها هي الوسطى، ولكن النصوص الصحيحة الصريحة كما قال النووي وغيره تدل  ما من صالة إال وقد
 على أنها العصر.



 :قال الشهيد بن حبيب عن أنس بن قريش حدثنال: قا المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا": -رحمه هللا-قال 
 "جندب بن سمرة من سمعته :فقال ،فسألته ؟العقيقة حديث سمع ممن الحسن سل :سيرين بن محمد لي قال

سمرة هذا تصريح من الحسن أنه سمع من سمرة حديث العقيقة، فال إشكال في هذا؛ ألنه صحيح، سمع من 
أو  ؟ألنه ثبت سماعه منه لهذا الحديث طرد القول بسماعه منهع ذلك هل ي  م، لكن حديث العقيقة، والسن يحتمل

؟ وصله ألن البخاري أورد الخبر تعليق ؟ أو يقال: لم يسمع منه مطلقاً يقال: إنه لم يسمع منه إال هذا الحديث
 بن يعلقال: حدثنا  -يعني البخاري - لإسماعي بن محمد وأخبرني قال أبو عيسى:" الترمذي، على كال حال

 من الحسن وسماع :علي   قال :محمد قال، الحديث بهذا أنس بن قريش عن" يعني شيخه ابن المديني "هللا عبد
وقال ابن من سمرة شيئًا، واختاره ابن حبان، وقال شعبة: لم يسمع الحسن " الحديث بهذا واحتج صحيح سمرة

سمع منه مطلقًا كما سمعنا في كالم  :وقيلوقال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة،  معين: الحسن لم يلق سمرة،
واختاره عبد الحق، لكن  ،قطني والبزارعلي بن المديني، وقيل: سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي والدار 

من أثبت كعلي بن المديني والبخاري قالوا: إنه مقدم على من نفى، ولعله اختيار الترمذي؛ فإنه صحح أحاديث 
ال فال؛ ألن الحسن مدلس، وتدليسه بالسماع منه ق   ح الحسنعن سمرة، ويبقى أنه إن صر  من رواية الحسن  بل وا 

 .فال بد أن يصرح ،شديد فال تقبل عنعنته مع هذا االختالف
 سم.

 عفا هللا عنك.
 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 الفجر وبعد العصر بعد الصالة كراهية في جاء ما :باب

 العالية أبو أخبرنا :قال قتادة عن زاذان ابن وهو منصور أخبرناقال:  هشيم ناحدثقال:  منيع بن أحمد حدثنا
 منهم -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من واحد غير سمعت :قال -رضي هللا عنه- عباس ابن عن
 الفجر بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن إلي أحبهم من وكان ،الخطاب بن عمر
 .الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة وعن ،الشمس طلعت حتى
 وعبد جندب بن وسمرة عمر وابن هريرة وأبي عامر بن وعقبةوأبي سعيد  مسعود وابن علي عن الباب وفي
 األكوع بن وسلمة ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي من يسمع ولم ،والصنابحي عفراء بن ومعاذ عمرو بن هللا

رضي هللا - ومعاوية أمية بن ويعلى عبسة بن وعمرو أمامة وأبي مرة بن عبوك وعائشة ثابت بن وزيد
 .-معنه

صلى هللا عليه - النبي أصحاب من الفقهاء أكثر قول وهو ،صحيح حسن حديث عمر عن عباس ابن حديث
 تغرب حتى العصر وبعد ،الشمس تطلع حتى الصبح صالة بعد الصالة كرهوا أنهم ،بعدهم ومن -وسلم

 .الصبح وبعد العصر بعد تقضى أن بأس فال الفوائت الصلوات ماوأ ،الشمس
 حديث :أشياء ثالثة إال العالية أبي من قتادة يسمع لم :شعبة قال :سعيد بن يحيى قال :المديني بن علي قال
 حتى الصبح وبعد ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن عمر



 خير أنا :يقول أن ألحد ينبغي ال» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس ابن وحديث ،الشمس تطلع
 .«ثالثة القضاة» :علي وحديث «متى بن يونس من

 :-رحمه هللا تعالى- يقول اإلمام الترمذي
هذا جاء النهي عن الصالة في هذين الوقتين في " الفجر وبعد العصر بعد الصالة كراهية في جاء ما :باب"

الحديث حديث عمر وهو مروي عن جمع من الصحابة يشير إليهم الترمذي بقوله: وفي الباب ممن سيأتي ذكره، 
ثالث ساعات كان رسول هللا "وجاء أيضًا النهي عن الصالة في األوقات الثالثة في حديث عقبة بن عامر قال: 

انا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موت -صلى هللا عليه وسلم-
فعندنا وقتان وفي " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب

فيجعل ما قبل صالة الصبح وقت، وما بعد  وقات خمسة، ومنهم من يجعلها ستةحديث عقبة ثالثة، فتكون األ
وقوفها في كبد السماء حتى طلوعها إلى ارتفاعها وقت ثالث، ومن صالة الصبح إلى طلوع الشمس وقت، ومن 

ذلك الوقت إلى أن تغرب وقت  تزول رابع، ومن صالة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب خامس، ومن
هل هو من طلوع الصبح أو من صالة الصبح؟  ي بداية وقت النهي بالنسبة للصبحلماذا؟ ألنه اختلف فسادس، 

ى أن وقت النهي بالنسبة للعصر إنما يبدأ من صالة العصر، ال من وقت العصر، فيتطوع مع أنهم يتفقون عل
ث على أربع ركعات قبل صالة العصر، وقد جاء الح ،المرء بما شاء بين أذان صالة العصر وبين إقامتها

 لفجر وحينئذ  فالنهي هل يبدأ من طلوع الصبح إذا طلع الصبح فال صالة إال ركعتي الفجر، أو يبدأ من صالة ا
إذا طلع »يتطوع اإلنسان بما شاء حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح بدأ وقت النهي، وجاء في الحديث: 

الفجر" ويحتمل نهى عن الصالة بعد أيضًا باإلجمال كما هنا، قال: " وجاء «صالة إال ركعتي الفجرالفجر فال 
 أن يكون بعد طلوعه وبين أداء صالة الفجر.

هذا واحد، وال يستثنى من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ا سمعتم واألكثر على أن األوقات خمسة، فالمسألة كم
من ذلك إال صالة الصبح الفريضة، ومعلوم أن الفرائض ال تدخل على خالف سيأتي مع الحنفية وركعتا الفجر 

 مستثناة.
الشمس، وال نفصل هذا إلى وقتين أو  إن أوقات النهي ثالثة؟ من طلوع الفجر حتى ترتفع :طيب لماذا ال نقول

ثالثة، وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول، ومن صالة العصر حتى تغرب الشمس ثالثة، وكلما قلت األقسام 
كان الحصر والضبط أقرب، لماذا؟ ألن هذه األوقات متفاوتة، منها األوقات الموسعة التي النهي فيها أخف من 

بل دفن الموتى ممنوع في حديث عقبة  ،دليل أنه ال يقتصر على النهي عن الصالةاألوقات الثالثة المضيقة ب
 بن عامر فهي أوقات قصيرة ثالثة مضيقة، والنهي فيها أشد من الوقتين الموسعين.

أبو المغيرة الثقفي الواسطي  "زاذان ابن وهو منصور أخبرناقال:  هشيم حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا" قال:
رفيع بن مهران الرياحي ثقة، وسيأتي في كالم  "العالية أبو أخبرنا :قال" بن دعامة السدوسي "تادةق عن" ثقة

 ابن عن"ديث وهذا واحد منها على ما سيأتي، اإلمام الترمذي أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إال ثالثة أحا
 بن عمر منهم - عليه وسلمصلى هللا- النبي أصحاب من واحد غير سمعت :قال -مارضي هللا عنه- عباس
صلى هللا - هللا رسول أن إليَّ  أحبهم من وكان" قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر "،الخطاب



يعني بعد صالة الفجر، أو بعد دخول وقتها سوى ركعتي الفجر على  "الفجر بعد الصالة عن نهى -عليه وسلم
ن كان المرجح أنه بع الفجر، فال صالة إال من بعد طلوع د طلوع الفجر، النهي يبدأ ما قرر عند أهل العلم، وا 

 الصالة وعن" وهذا الوقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا وقت مضيق "الشمس تطلع حتى" ركعتي الفجر
 ". الشمس تغرب حتى" العصر يعني بعد صالتها باالتفاق أي بعد "العصر" صالة "بعد
عند البخاري  "وأبي سعيد" عند الطحاوي  "مسعود وابن" عند أبي داود "ليع عن الباب وفي": -رحمه هللا-قال 

 عند البخاري ومسلم "هريرة وأبي" لم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهمعند مس "عامر بن وعقبة"ومسلم 
 "عمرو بن هللا وعبد"قال الشارح: لم يقف على من أخرجه،  "جندب بن وسمرة" عند الشيخين أيضاً  "عمر وابن"

 ث أبي سعيد المتفق عليهوهذا ذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حدي "عفراء ابن ومعاذ" عند الطبراني
صلى هللا - النبي من يسمع ولم" قال:عند أحمد في المسند وعند النسائي وعند مالك في الموطأ، " والصنابحي"

 عند الطبراني "ثابت بن وزيد" لم يقف عليه يقول الشارح: إنه "األكوع بن وسلمة" فخبره مرسل "-عليه وسلم
 يقول الشارح: إنه لم يقف عليه "أمامة وأبي" عند الطبراني أيضاً  "مرة بن وكعب" عند أبي داود "وعائشة"
يقول الشارح: إنه لم  "أمية بن ويعلى" سند، وعند اإلمام مسلم وأبي داودعند أحمد في الم "عبسة بن وعمرو"

 كثير من الصحابة رووا أحاديث النهي. عند البخاري وغيرهم من الصحابة، "ومعاوية" يقف عليه
 قول وهو"وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما،  "صحيح حسن حديث عمر عن عباس ابن حديثقال أبو عيسى: "

 "الصبح صالة بعد الصالة كرهوا أنهم بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من الفقهاء أكثر
 تغرب حتى العصر وبعد ،الشمس تطلع حتى" ع أن الحديث محتمل للصالة وللوقتم د صالة الصبحقال: بع
يعني في  «فليصلها إذا ذكرها»" الصبح وبعد العصر بعد تقضى أن بأس فال الفوائت الصلوات وأما ،الشمس

بعدهم كراهية الصالة  يقول: قول أكثر الفقهاء من الصحابة ومنالفرائض مستثناة من أحاديث النهي، أي وقت، و 
وهو المعروف عند الحنفية والمالكية والشافعية، يعني هو قول الجمهور، وذهب داود في هذه األوقات مطلقًا، 

إلى جواز الصالة فيها مطلقًا، وروي عن بعض الصحابة، فلعل هؤالء لم يبلغهم النهي أو حملوه على التنزيه، 
ومنهم من رأى المنع من كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري،  ومنهم من قال بأن أحاديث النهي منسوخة،

 الصالة في هذه األوقات فرضها ونفلها، ومنهم من جوز فعل ذوات األسباب في هذه األوقات دون غيرها.
قول داود ال عبرة به مع ثبوت هذه األحاديث، أنه تجوز الصالة فيها مطلقًا، وقول من يقول بالمنع مطلقًا حتى 

من أدرك ركعة »استثناء الفرائض من قوله: ا جاء من السنة الصحيحة الصريحة في ائض أيضًا مردود بمالفر 
نهي، فقولهم مردود بهذه يعني في شدة وقت ال «من أدرك ركعة من صالة العصر» «من صالة الصبح

وافل مطلقة أو ذات سبب القول بشمول النهي لجميع النوافل سواًء كانت نأن النهي في النوافل، يبقى األحاديث، 
هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، فال يتطوع اإلنسان بأي صالة كانت ولو كانت ذات سبب، وأدلتهم أحاديث 
النهي، ويفرق الشافعية بين ما له سبب وما ال سبب له، فتحمل أحاديث النهي على ما ال سبب له، وأما ما له 

ا استدل الجمهور بعموم أحاديث النهي استدل الشافعية بعموم أحاديث سبب فال يدخل في النهي، ويستدلون إذ
ومثل ما جاء من الصلوات  «إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين»مثل:  ،ذوات األسباب



وضوء، يعني في أي وقت كان، مثل ركعتي الطواف، وغيرها من ال الخاصة مثل االستخارة، مثل ركعتي
 الصلوات.

فإذا دخل » لنهي خاصة والخاص مقدم على العامال الجمهور أحاديث ذوات األسباب عامة وأحاديث افإذا ق
يخص بأحاديث يعني في غير وقت النهي، فمثل هذا عام  «أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين

وأحاديث  النهي عامة، قالوا: إن أحاديث ،ومن يقول بقولهم كشيخ اإلسالم بعكس هذا الكالم النهي، قال الشافعية
سمع من بعض من يفتي أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات األسباب خاصة ذوات األسباب خاصة؛ ألنه ي  

سلم هذا؟ إذا قالوا هؤالء هذا الكالم قال غيرهم كالم وانتهى اإلشكال، يعني مثل ما يقول الشافعية، لكن هل ي  
يعني هذه الصلوات، في كل وقت، وأحاديث النهي خاصة ب عامةقالوا: إن أحاديث ذوات األسباب بمستواه، 

عامة في الصلوات خاصة في األوقات،  ،عندنا عموم وخصوص في الطرفين، أحاديث النهي عامة في األوقات
ذا قال هؤالء كذا قال هؤالء  وأحاديث ذوات األسباب عامة في األوقات خاصة بالصلوات عكس أحاديث النهي، وا 

يمكن ترجيح أحدهما على اآلخر، النظران من حيث القواعد متساويان؛ ألننا نسمع فال  ،ن متساويانكذا، والنظرا
وأحاديث ذوات األسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، ويمرر المسألة كأنها  : أحاديث النهي عامةمن يقول

روب الشمس بخمس دقائق ضل المسائل، من أعظم المسائل إشكااًل، وتجده يأتي قبل غال شيء، وهي من ع  
 أحاديث ذوات األسباب خاصةويكبر ويصلي مرتاح، كأنه يصلي الضحى، بناًء على أن أحاديث النهي عامة، و 

والخاص مقدم على العام، طيب القول الثاني؟ عكس ما تقول، أحاديث ذوات األسباب في أي وقت تدخل 
سباب عامة وأحاديث النهي خاصة، يعني مقابلة األصلي ركعتين إال في أوقات النهي، أحاديث ذوات المسجد 

تامة بين القولين، مع أن القول بالمنع هو رأي الجمهور، ولم يقل بذوات األسباب إال الشافعية ويرجحه شيخ 
 ، لماذا؟ ألن شيخ اإلسالم رجحه، واإلسالم، ونجد كثير من الناس يرتاح لهذا القول
 إذا قالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذام فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقوها

 ا قالتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتذامفتتتتتتتتتتتتإن القتتتتتتتتتتتتول متتتتتتتتتتتت   ج
 ج

بعض العلماء يقول: ال  ؟نجلس هكذاص وتطبيق القواعد العلمية عليها، بغض النظر عن النظر في النصو 
ن ما صليت  ،لئال تقع في حرج، إن صليت خالفت حديث النهي في وقت النهي، ال تدخل المسجد؛ تدخل وا 

 وسبح وهلل المسجد واذكر هللا بعضهم يقول: ادخل «إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس» :خالفت حديث
لكن ال تجلس؛ لئال تقع في حرج، وهذا يدل على إيش؟ على أن هذه المسألة من أدق وأعقد  وبإمكانك تقرأ قرآن

أهل العلم يجلس، يدخل وهو المسائل، ليست المسألة سهلة، كما نرى ونشاهد من بعض طالب العلم بل من 
شيخ اإلسالم وانتهت  ورجحه ،ة، لماذا؟ ألنه رأى رأي الشافعيةمرتاح، يصلي ركعتين في األوقات المضيق

المسجد؟ أو إذا دخلت ال تجلس؟ مع أن النصوص   تدخلنقول: الكيف نصنع؟  ...؟طيب، ماذاالمسألة، ال، 
، يعني في الطرفين صحيحة، والنظر إلى هذه النصوص في كفتي ميزان متعادلة، والتعادل هو الذي يوجد الحرج

رجح قولنا بأن الحظر يعني المنع ن  إحدى الكفتين انتفى الحرج، ماذا يقول الجمهور؟ يقول الجمهور: رجحت  إن
من األمر، ومخالفة النهي أشد من مخالفة مقدم على اإلباحة، بل مقدم على األمر، لماذا؟ ألن النهي أشد 

ذا نهيتكم عن شي ،إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»األمر، كيف؟  ، بينما ما في خيار النهي «ء فاجتنبوهوا 
األمر فيه شيء من االستثناء، قد يقول قائل: إن هذا الكالم ال يتجه إلى مثل شيخ اإلسالم، لماذا؟ ألنه يرى أن 



، فال يتجه إليه مثل هذا الكالم، كيف ارتكاب المحظور أسهل من ترك ترك المأمور أعظم من فعل المحظور
ح ومعصية إبليس ترك مأمور ومعصية إبليس أعظم، ورج   معصية آدم ارتكاب محظور نعم؛ ألنالمأمور؟ قال: 

لكن األكثر على العكس أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، وعلى كل حال  ،هذا الكالم بعض أهل العلم
ا نظرنا إلى كل مسألة بمفردها في إذمكن، لكن مالقول بهذا أو ذاك على اإلطالق ليس بوجيه، نعم عند التكافؤ 

فمثاًل أيهما أعظم حلق اللحية ح األقوى، يرج حينئذ  و ى قوة األمر مع قوة الحظر تعارض األمر والحظر ينظر إل
 ؟تغيير الشيب؟ نعم ؟أو عدم الصبغ

  ......طالب:...
 كيف؟
 ... ......طالب:

بأن نغير الشيب، أو  -صلى هللا عليه وسلم-النبي أمر  «غيروه»تغيير الشيب،  :ال، ما هو بالسواد، ال، أقول
 نهى عن حلقها؟  -عليه الصالة والسالم-حلق اللحية ألن النبي 

 . ......طالب:..
 أعظم؟
 ... ......طالب:

 دة.ننا نظرنا إلى كل واحد على ح  ألنقول هنا: ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لماذا؟ 
ة حتى تأكل شيء من الربا، تتعامل بمعاملة نعت من الصالمثل الصالة مثاًل م   لكن لو كان هذا المأمور عظيم

ألن ترك  ؛اترك الصالة؟ أيهما أعظم اآلن؟ نقول: ترك المأمور أعظم من فعل المحظورربوية، ماذا نقول؟ 
 ،استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما»وهكذا ينظر إلى كل مسألة على حدة، واألصل الحديث:  ،الصالة كفر

ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه والمقرر عند الجمهور أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، فأنت إذا  «وا 
فعلت مأمور، لكن لو جلست ما و  تكبت محظور، صليت في أوقات النهيدخلت المسجد وصليت ركعتين ار 

 فيرجح من هذه الحيثية. ى اإلباحةتركت مأمور ولم ترتكب محظور، قالوا: الحظر مقدم عل صليت
الطواف بعد الصبح وبعد العصر، فأورد األحاديث،  :باب :ترجم في صحيحه -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري 

أحاديث النهي عن الصالة، فأورد أحاديث النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر، وقال: صلى عمر 
لى الركعتين إال بذي طوى، لما خرج وقت النهي، نه طاف بعد الصبح وما صألركعتي الطواف بذي طوى، 

 فاإلمام البخاري ماذا يرجح؟ يرجح أننا ال نفعل شيئًا من السنن ولو كانت ذا سبب مثل ركعتي الطواف.
وجاء في حديث جابر في المسند عند أحمد قال: "لم يكونوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر" لكن أقول: ال 

في هذا ألنهم لم ر الصالة حتى يخرج وقت النهي مثل ما فعل عمر، ال إشكال مانع من الطواف، لكن تؤخ
يكونوا يطوفون لئال يصلوا في هذا الوقت؛ ألن الممنوع الصالة ما هو بالطواف، وجاء في حديث يستدل به من 

اء من ليل يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة ش»بفعل ذوات األسباب: يقول 
 عند بعض العلماء. -على ما سيأتي- ولذا جاء بعض استثناء مكة «أو نهار



وهي شائكة ودقيقة ومعضلة من عضل المسائل، ليست بالسهلة  ،المسألة فيها ما سمعتمإلى أصل المسألة،  نعود
عية الذين يستثنون كما يراها بعض الناس، والجمهور على أنه ال يتطوع بشيء ولو كان له سبب، في مقابل الشاف

أن اطلع الناس على األقوال، وشهر قول شيخ  ن المعمول به هو قول الجمهور، إلىذوات األسباب، وكا
 ،ووجد من يشهر شيخ اإلسالم، واختيارات شيخ اإلسالم فصاروا يصلون في هذه األوقات ،وقلده الناس ،اإلسالم

ال كان الناس أبدًا، رأينا من يحرف الناس إذا كبر يصلي تحية المسجد، وكان عمر يضرب الناس إذا لالعصر  وا 
 صلوا بعد العصر.

ورجح  «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» في الحديث: الحظر مقدم على اإلباحة، بل على األمر كما جاء
جحه ممن ، ومن ير به كثير من أهل العلم أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، بهذا يرجح الجمهور قولهم

ال ما لهم مرجحات؟ لهم مرجحات من هذه المرجحاتيقلدهم،   ....طيب الشافعية لهم مرجحات وا 
  .......طالب:...

 هاه؟
  .......طالب:...

 حديث إيش؟
  .....طالب:...
 ويش هو؟
  .....طالب:...

 ال، ال هذا ما ينفع، هذا دليل، نريد شيء يرجح هذا الدليل.
  .....طالب:...
حنا عرفنا أن لهم أدلة، نحن ال نبحث اآلن في إل للمسألة، نريد ما يرجح هذه األدلة على األدلة األخرى، هذا دلي

األدلة، نريد مرجح خارجي؛ ألنه إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي نريد مرجح خارجي، ال 
 ؟نرجح بنفس األدلة، نعم

  .......طالب:...
 كيف؟

  .......طالب:...
 الجلوس المراد به األمر، إحداث صالة، لو انسدح، لو اضطجع ويش يصير؟  ،، الال

  .......طالب:...
إيجاد صالة في هذا الوقت تحية للمسجد،  المراد ؟المراد إيجاد صالةأو  ؟لكن هو نهي عن الجلوس لو اضطجع
 ولذا ال يكفي أن يصلي ركعة واحدة.

هو من أعقد ما الخالف من باب العموم والخصوص الوجهي الذي  المقصود أنه ال بد من مرجح خارجي؛ ألن
وعرفنا أن الجمهور رجحوا بترجيح الحظر على اإلباحة، هذه قاعدة معروفة ويقول  ،يبحث في مسائل األصول

 ؟بها الشافعية في كثير من المسائل، نعم



  .....طالب:...
 ؟نريد مرجح خارجي، نعمهذا من أدلتهم، من األدلة، األدلة ال نبحث فيها اآلن، 

  .....طالب:...
 ويش فيه؟
  ......طالب:...

وهؤالء لهم أدلة، اآلن في حال التعارض إذا كان  لة انتهينا منها، هؤالء لهم أدلةهذا من األدلة ال أريد أدلة، األد
ي يستدل بها أفراد األدلة الت من باب العموم والخصوص الوجهي نريد مرجح خارجي غير هذه األدلة، ال نريد

يد مرجح خارجي، نريد قاعدة يستند إليها أهل العلم الجمهور أو يستدل بها الشافعية، انتهينا من مسألة األدلة، نر 
 ؟في الترجيح في مثل هذه المسائل المعضلة، نعم

 .طالب: يقولون: العموم إذا دخل التخصيص أضعفه
ال »و «ال صالة بعد العصر» أنه دخله مخصصاتير محفوظ، بمعنى نعم، قالوا: إن عموم أحاديث النهي غ

صة بالفرائض؟ أو هذه األحاديث مخص " هل يشمل الفرائضثالث ساعات كان ينهانا"و «صالة بعد الصبح
ذا خصت بالفرائض تخص بذوات األسباب؛ ألن العموم إذا  مخصصة بالفرائض، إذاً  العموم غير محفوظ، وا 

لوا: محفوظ، محفوظ ما دخله مخصصات، فيكون عموم ذوات ا عموم ذوات األسباب قامخصص ضعف، بين
األسباب أقوى من عموم أحاديث النهي، وأولئك يرجحون بالقاعدة المتفق عليها حتى مع الشافعية أن الحظر 

فأتوا منه » نهي عن الصالة، قالوا: النهي أشدمقدم، واحد جلس وهو مأمور بصالة ركعتين، واآلخر صلى وهو م
وقد نهيت من قبل الشارع عنها، يعني ما هو  ،ركعتين في هذا الوقتأنا ال أستطيع أن أصلي  «ما استطعتم

معنى عدم االستطاعة أنك ال تقدر على أداء ركعتين؛ ألن عدم االستطاعة الشرعية أشد من عدم االستطاعة 
 البدنية، إذا كنت ممنوع شرعًا منها.

كافئة، والذي أميل إليه وأرجحه أن الوقتين الموسعين أمرهما وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا واألدلة مت
سهل؛ ألن النهي عن الصالة فيهما ال لذاتهما، بل إنما خشية أن يستمر اإلنسان فيصلي حتى يدخل الوقت 

الشمس تطلع بين  في الثالثة األوقات المغلظة؛ ألن العلة واضحة ي األمر فيه أشد، النهي فيه أغلظالمضيق الذ
، من أجل هذا نهينا، فإذا ...شيطان، تغرب بين قرني شيطان، إذا وقفت سجد لها الكفار، إذا طلعت سجد قرني

من أدرك ركعة من صالة الصبح »إال الفريضة التي جاء فيها:  الثالثة فأمسك عن الصالة أيًا كان سببهاجاءت 
لى ما سيأتي، يأتي بحثها، فاألوقات هذه مستثناة، ما تدخل في هذا ع «الشمس فقد أدرك الصبحتطلع أن قبل 

 في أطول األوقات على ربع ساعة.يعني ال تزيد في الغالب  ،الثالثة المضيقة وهي قصيرة
 .........طالب:

يش فيه؟  حين يقوم قائم الظهيرة وا 
 لها إذا قامت مثل طلوعها وغروبها. ىإن الشيطان يتراء :حتى قيل ،هذه العلة ،وقت تسجر فيه جهنم

ود أن األوقات الثالثة المضيقة يجتنب فيها المسلم الصالة أيًا كانت إال الفرائض، وأما بالنسبة للوقتين المقص
قضى راتبة  -عليه الصالة والسالم-الموسعين فاألمر فيهما أسهل، ولذا جاء في الحديث الذي يليه أن النبي 



 ،وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها ،الظهر بعد صالة العصر، وأقر من تصدق على هذا بعد صالة الصبح
شديد، ووقتها قصير، أمرها فاألمر فيهما أوسع، بينما األوقات المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر 

 ؟نعميعني لو انتظر اإلنسان ما تأثر، 
 . .....طالب:..

ة في هذا الوقت حتى على الصال -رضوان هللا عليهم-ال، الجمعة ما في تسجير لجهنم، ولذلك تتابع الصحابة 
 يدخل اإلمام.

 "أحاديث ثالثة إال العالية أبي من قتادة يسمع لم :شعبة قال :سعيد بن يحيى قال :المديني بن علي قال"
ة، لم يسمع منه إال ثالثة الترمذي يريد أن يبين أن حديث الباب موصول؛ ألنه من رواية قتادة عن أبي العالي

 حتى العصر بعد الصالة عن نهى -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن عمر حديث" أحاديث منها حديث عمر
 :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عباس ابن وحديث، الشمس تطلع حتى الصبح وبعد ،الشمس تغرب

ال تفضلوني على »والحديث في البخاري، وفي رواية:  "«متى بن يونس من خير أنا :يقول أن ألحد ينبغي ال»
وذلك لما يخشى على من سمع قصة يونس أن يقع في نفسه شيء من التنقص له، قصة يونس  «تىيونس بن م

مذكورة في القرآن، فإذا سمعها بعض الجهال قد يقع في نفسه شيء أن مثل هذه التصرفات ال ينبغي أن تحصل 
 ."«ثالثة القضاة» :علي وحديث" عن تفضيله على يونس -عليه الصالة والسالم-من نبي، فنهى النبي 

يقول الشيخ أحمد شاكر: حديث علي هذا لم أجده مع كثرة البحث عنه، ولكن في معناه حديث بريدة، وسيأتي 
 .-إن شاء هللا تعالى-في الترمذي 

 سم.
 عفا هللا عنك.

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 العصر بعد الصالة في جاء ما :باب

 -مارضي هللا عنه- عباس ابن عن جبير بن سعيد نع السائب بن عطاء عن جرير حدثناقال:  قتيبة حدثنا
 بعد الركعتين عن فشغله مال أتاه ألنه ؛العصر بعد الركعتين -صلى هللا عليه وسلم- النبي صلى إنما": قال

 ".لهما يعد لم ثم ،العصر بعد فصالهما الظهر
 .-مرضي هللا عنه-، موسى وأبي وميمونة سلمة وأم عائشة عن الباب وفي

 العصر بعد صلى أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن واحد غير روى  وقد ،حسن حديث عباس ابن حديث
 عباس ابن وحديث ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة عن نهى أنه عنه روي  ما خالف وهذا ،ركعتين
 .لهما يعد لم :قال حيث أصح
 أن عنها روي  ،روايات الباب هذا في عائشة عن روي  وقد ،عباس ابن حديث نحو ثابت بن زيد عن روي  وقد

 عن سلمة أم عن عنها وروي  ،ركعتين صلى إال العصر بعد عليها دخل ما -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 تطلع حتى الصبح وبعد ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي

 الصبح وبعد ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة اهيةكر  على العلم أهل أكثر عليه اجتمع والذي الشمس



 الصبح وبعد ،الشمس تغرب حتى العصر بعد بمكة الصالة مثل ذلك من استثني ما إال ،الشمس تطلع حتى
 قوم به قال وقد ،ذلك في رخصة -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن روي  فقد ،الطواف بعد الشمس تطلع حتى
سح وأحمد الشافعي يقول وبه ،بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- نبيال أصحاب من العلم أهل من  ،قاوا 
 بعد أيضا   بمكة الصالة بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل من قوم كره وقد

 .الكوفة أهل وبعض أنس بن ومالك الثوري  سفيان يقول وبه ،الصبح وبعد العصر
 :-لىرحمه هللا تعا-يقول المؤلف 

لما ذكر أحاديث النهي ذكر ما يخالف وما يظن أن فيه مخالفة ألحاديث  "العصر بعد الصالة في جاء ما :باب"
 ما يضاده في باب ثان يليه.النهي كعادته، يعني أنه يذكر الباب األول ثم يذكر 

 :-رحمه هللا-قال 
الثقفي  "السائب بن عطاء عن" ثقات الرواةلحميد الضبي، ثقة من هو ابن عبد ا "جرير حدثناقال:  قتيبة حدثنا"

صلى - النبي صلى إنما: "قال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن" وفي، وهو صدوق اختلط في آخر عمرهالك
يعني جاءه مال من جهة البحرين فانشغل  "فشغله مال أتاه ألنه ؛العصر بعد الركعتين -هللا عليه وسلم

صالهما بعد ف"ك الجهات فانشغل بهم عن الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بتوزيعه، مع وفد من عبد القيس من تل
صلى هللا -يعني ما صالهما بعد ذلك، في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أنه  "لهما يعد لم ثم ،العصر

في فهذا هو السبب،  «شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر»صلى الركعتين وقال:  -عليه وسلم
نما صالهما يعني لم يرجع إليهما فلم يصلهما أفصالهما بعد العصر ثم لم يعد لهما" يث: "الحد خرى بعد ذلك وا 

 ألنه شغل عنهما. قضاءاً 
، وبعد وقتها تكون سنة فات محلها وعلى أي حال قضاء الفوائت من السنن عند أهل العلم تنتهي بخروج وقتها،

فمن أهل العلم من يرى أنها ا، إن تركها مشغواًل عنها، شغل عنها فإن كان تركها تفريطًا فمثل هذا ال يقضيه
؛ ألنه إذا -عليه الصالة والسالم-تقضى ولو فات وقتها، تقضى ولو فات وقتها، هذا بالنسبة للرواتب، النبي 

-ده عمل عماًل أثبته فلم يخل به، صلى هاتين الركعتين؛ ألنه شغل عنهما، ولو تركهما لكان إخالاًل بما اعتا
 أو لهما. من عادته، قال: ثم لم يعد إليهماوليس  -عليه الصالة والسالم

ام عند اإلم "موسى وأبي" عند أحمد والطبراني "وميمونة -سيأتي ذكرها- سلمة وأم عائشة عن الباب وفي"
وأخرجه ابن حبان في صحيحه لكن قال ابن حجر: إنه  "حسن حديث عباس ابن حديثقال أبو عيسى: "أحمد 

ن حسنه الترمذي.ع  فض   ن عطاء وقد سمع منه بعد االختالطن رواية جرير بن عبد الحميد عم  ف بسبب هذا، وا 
يعني ما جاء في  "ركعتين العصر بعد صلى أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن واحد غير روى  وقد"قال: 

، ومن نفى معه األصل، ومن ناف  وفيه نوع اختالف واضطراب، فمن مثبت  ،هاتين الركعتين من الروايات كثير
وهو النهي عن الصالة في هذا الوقت، ومن أثبت رجحه بعض العلماء بأن المثبت مقدم على النافي، وأن النافي 

 بعد الصالة عن نهى أنه عنه روي  ما خالف وهذا" غاية ما عنده أنه لم يطلع، والمثبت اطلع، فعنده زيادة علم
، وصالة الركعتين بعد العصر -عليه الصالة والسالم-أن النهي من قوله  وال شك "الشمس تغرب حتى العصر

، وفعله ال يعارض قوله؛ ألنه إذا اختلف القول مع الفعل قدم القول بالنسبة لألمة، وحمل الفعل على أنه من فعله



ا العصر من خصائصه على موقد قيل بأن صالة الركعتين بعد  ،-عليه الصالة والسالم-من خصوصياته 
لم يعد لهما، هذا نافي، مع أنه وجد من يثبت، " لهما يعد لم :قال حيث أصح عباس ابن وحديث" سيأتي

 -عليه الصالة والسالم-والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، نقول: صالة الركعتين بالنسبة له 
لم يعارض الفعل حجة، وهو  ول، فعله إذاثابتة، ما فيها إشكال، لكنها من خصائصه؛ ألن الذي يخصنا هو الق

 ففعله يحمل على أنه خاص به، وقوله بالنسبة ألمته ظاهر. سوة، لكن إذا تعارض قوله مع فعلهوهو األ القدوة
 رواه أحمد في المسند. "عباس ابن حديث نحو ثابت بن زيد عن روي  وقد"

 لهيعة ابن حدثناقال:  موسى بن حسن دثناحيقول الشيخ أحمد شاكر: حديث زيد بن ثابت في المسند ونصه: 
صلى - هللا رسول أن الزبير آل أخبرت عائشة إن: يقول ذؤيب بن قبيصة سمعت :قال هبيرة بن هللا عبد حدثنا

 هللا يغفر :ثابت بن زيد فقال :قبيصة قال ،يصلونها فكانوا العصر بعد ركعتين عندها صلى -هللا عليه وسلم
 أتوا األعراب من أناساً  ألن ذلك كان إنما ،عائشة من -صلى هللا عليه وسلم- هللا برسول أعلم نحن لعائشة
 قعد ثم ،ركعتين يصل ولم الظهر صلى حتى ويفتيهم يسألونه فقعدوا بهجير -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول
 هللا يغفر صرالع بعد فصالهما شيئاً  الظهر بعد يصل لم أنه فذكر بيته إلى فانصرف العصر صلى حتى يفتيهم
 عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول نهى ،عائشة من -صلى هللا عليه وسلم- هللا برسول أعلم نحن لعائشة
 .العصر بعد الصالة

 وليس في شيء من الكتب الستة. ،وهذا الحديث خرجه أحمد
والشيخ أحمد  ،يقول الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، على أن فيه ابن لهيعة وهو مضعف عند الجمهور

 شاكر يقويه.
أي مختلفة، بعضها يدل على الجواز، وبعضها يدل على منع  "روايات الباب هذا في عائشة عن روي  وقد"

 "ركعتين صلى إال العصر بعد عليها دخل ما -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن عنها روي " الصالة بعد العصر
ذا كانت  -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي وهذا مخرج في الصحيح، وتقدم من حديث ابن عباس أ لم يعد لهما، وا 

ما ال يطلع عليه ابن  -عليه الصالة والسالم-الصالة في البيت قدم قول عائشة؛ ألنها تطلع من فعله في بيته 
 عن نهى أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن سلمة أم عن -عن عائشة- عنها وروي " يرهعباس وال غ

وهذا يدل على عدم الجواز، يعني  "الشمس تطلع حتى الصبح وبعد ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة
وهو من  ،-عليه الصالة والسالم-هذا من أدلة المنع، ولذا قال بعضهم: إن صالة الركعتين من خصائصه 

ل كثيرة وقد بينا هذا في مسائ ،-عليه الصالة والسالم-، قال بعضهم: إن صالة الركعتين من خصائصه ...أدلة
 .ا ما ال يمكن حمله على الخصوصيةيتعارض فيها القول مع الفعل، لكن منه

النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط تقدم، وتقدم أن ابن عمر رآه قبل أن يقبض بعام في بيت حفصة يستقبل 
إنه  :ال يمكن أن يقال ، نقول: مثل هذا-عليه الصالة والسالم-هذا من خصائصه  :الشام ويستدبر الكعبة، قالوا

من الخصائص، لماذا؟ ألن عدم االستقبال واالستدبار كله من باب تعظيم الكعبة، وتعظيم الشعائر من تقوى 
فالقول  ،-عليه الصالة والسالم-أليق بها أن تعظم الشعائر أكثر من النبي إن األمة  :القلوب، وال يمكن أن يقال

 على ما تقدم بيانه. -عليه الصالة والسالم-من القول بأن هذا خاص بالنبي بالتفريق بين البنيان والفضاء أرجح 



-وفي الصحيح حسر النبي  «فإن الفخذ عورة ،غط فخذك»لجرهد:  -عليه الصالة والسالم-أيضًا: قال النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-عن فخذه، قالوا: هذا خاص بالنبي  -صلى هللا عليه وسلم
هو أو ال؟  -عليه الصالة والسالم-ام وعدم إبداء شيء مما يستحيى من كشفه أليق بالنبي تغطية الفخذ واالحتش

، لقلنا: هذا أليق وال يمكن أن يقال: هذا من خصائصه، إال لو كان العكس ،-عليه الصالة والسالم-أليق بالنبي 
ا: القول لعامة المسلمين، لعموم ، فهناك أشياء إذا تعارض فيها القول والفعل قلن-عليه الصالة والسالم-بالنبي 

يفعل الفعل مخالفًا القول لبيان الجواز، أو  ،-عليه الصالة والسالم-المسلمين والفعل خاص به، وقد يفعله النبي 
 ألن هذا النهي للكراهة، أو ترك هذا الواجب لبيان أنه لالستحباب ال للوجوب.

وعلى عدمه، لكن ما جاء في ما يخص األمة  لى الجوازكثيرة، وفيها ما يدل ع األحاديث في هذاعلى كل حال 
 وهو يحتمل الخصوصية، وقد قيل به. -عليه الصالة والسالم-شيء يدل على الجواز إال من فعله 

أجمع عليه أكثر أهل العلم، وهذا فيه شيء  :اجتمع في بعض النسخ "العلم أهل أكثر عليه اجتمع والذي"قال: 
اجتمع أو أجمع عليه  ،ال قول األكثر، إال على رأي الطبري كما هو معروف ول الكلن التنافر؛ ألن اإلجماع قم

 ، يقول الحافظ العراقي:أكثر أهل العلم
 أجمتتتتتتتتتتتتتتع جمهتتتتتتتتتتتتتتور أئمتتتتتتتتتتتتتتة األثتتتتتتتتتتتتتتر

 

 ................................... 
 

يعني إذا قلنا:  "العلم والذي اجتمع عليه أكثر أهل"وهنا يقول:  ؟وجمهور لكالم فيه تنافر، كيف يقال: أجمعهذا ا
 ،الشمس تغرب حتى العصر بعد الصالة كراهية علىاجتمع عليه أكثر أهل العلم : أجمع "اجتمع أسهل من قولنا

 "الشمس تغرب حتى العصر بعد بمكة الصالة، من ذلك من استثني ما إال الشمس تطلع حتى الصبح وبعد
عليه الصالة -ديث جبير بن مطعم أن النبي ح ؟أو فيه العموم لكن هل في هذا نص خاص بعد العصر

 «وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ال تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت يا بني عبد مناف»قال:  -والسالم
 .يعامل معاملة النصوص العامة التي تقدمت ،وهذا أيضًا عموم
أو أنه ليس ممن  ستماع الخطبةالطائف ممن يلزم با فهل يوم الجمعة ونرى من يطوف بالبيت اإلمام يخطب

يعني لو أن اإلنسان سمع وهو بيته خطبة، نقول: يلزمك السكوت، النساء يلزمهن  ؟جاء للخطبة فال يلزم بها
نقول: يجب ما  طبة، فهل الذي يطوف بالبيت نراهمالسكوت الستماع الخطبة؟ ال، ليسوا ممن يخاطب بهذه الخ

لزامهم باإلنصات أو نقول: يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدًا طاف وصلى بهذا البيت أية ساعة شاء من  منعهم وا 
ليل أو نهار يشمل حتى الطواف أثناء الخطبة؟ ألننا نرى من يطوف وقت الخطبة، فهل يمنعون أو ال يمنعون؟ 

الب هم لغفي حيز المسجد، أو نقول: إنهم ما جاءوا للخطبة وفي ادام دخلوا المسجد يلزمهم اإلنصات؛ ألنه ما 
 ،إذا كان اإلنسان مقيم تلزمه الجمعة ويلزمه اإلنصات ؟فال نلزمهم باستماع الخطبة مسافرون ال يلزمهم جمعة

فليخص في أوقات  ؟أو نقول: هذا الحديث مخصوص في مثل هذا الوقت في هذا الوقت؟هل له أن يطوف 
فذهب إلى المطاف واإلمام يخطب النهي المضيقة، يعني شخص من أهل مكة مقيم جاء إلى المسجد الحرام 

وطاف وتحرك وتصرف وكبر وذكر وهلل، تبعًا للطواف وال أنصت للخطبة، هل نقول: إنه ال يمنع بناًء على 
دعونا من مسافر ال تلزمه الجمعة احتمال ظاهر، لكن مقيم تلزمه  ؟وتلزمه الجمعة ؟حديث جبير بن مطعم

 هاه؟الجمعة، 



 ... .....طالب:
أيضًا ضعف هذا، فيكون حديث جبير بن مطعم مخصوص في مثل هذه الساعة، فيكون عمومه بال شك يمنع 

بالمخصص، وعلى كل حال األوقات الثالثة المضيقة ال تزيد على ربع ساعة، فمثلها يتقيها اإلنسان بقدر 
ان إذا اقتنع برأي، واألدلة فيها من التعارض ما سمعتم فال تثريب، يعني اإلنس ،دامت المسألة كذلك اإلمكان، وما

ليس  ؟!إما إن كان من باب المشورة يشير على شخص رآه يصلي هذا شيء، لكن يمنعه والمسألة فيها ما سمعتم
ذا جلس أحد ليس ألحد أن ينكر عليه؛ ألن له أصل  ، يعني قوته ...معه أدلة، وقول قوي فيو ألحد أن يمنع، وا 

 رخصة في ذلك. -الصالة والسالمعليه -مكافئة للقول اآلخر، فقد روي عن النبي 
 الشافعي يقول وبهومن بعدهم،  -صلى هللا عليه وسلم-وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي "

سح وأحمد احتجاجًا بما ذكره الترمذي بالنسبة لركعتي الطواف، استثنيت بما ذكر من كالم الترمذي ودليله  "قاوا 
 حديث جبير بن مطعم.

 بعد أيضا   بمكة الصالة بعدهم ومن -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل من قوم كره وقد"
 الصالة بعد العصر وبعد :ترجم في صحيحه: باب -رحمه هللا تعالى-أن البخاري وذكرنا  "الصبح وبعد العصر

يدل على أنه يكره وبعد الترجمة قال: وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، مما  الصبح، وأورد أحاديث النهي
 الصالة حتى بمكة بعد الصبح وبعد العصر.

واحتجوا بعموم النهي، بعموم أحاديث " الكوفة أهل وبعض أنس بن ومالك الثوري  سفيان يقول وبه" قال:
 النهي، وحديث جبير بن مطعم مخصوص بما ذكرنا من الطواف في وقت الخطبة لصالة الجمعة.

 ..يث، باب األذان حقيقة أحاديثه طويلة جدًا ومترابطة، نعم.بقي على باب األذان أربعة أحاد
األذان فيه ستة وعشرون حديثًا مترابطة كلها في أحكام األذان واإلقامة، فلعلنا في الغد نأخذ ما بقي من األبواب 

نصف ألنه يضيق عليه الوقت، ومخصص له   خالصًا للكتاب الثانيويكون بعد غد   ،ونقف على باب األذان
يوم األربعاء خاص واليوم كذلك، ولعلنا غدًا نكمل إلى باب األذان، ويكون  عة، وباألمس ما بقي له وقتسا

بالكتاب الثاني؛ لئال ندخل في باب األذان نأخذ منه أربعة أحاديث أو خمسة ثم بعد ذلك أحكام مترابطة وبعضها 
طيع أن نقف على موقف غير مناسب، فيكون غدًا فال نست ،يعني بعضها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما قبله وما بعده

يكون الدرس كله لتنقيح األنظار،  -إن شاء هللا- نكمل هذه األربعة األحاديث ونقف على باب األذان، وبعد غد  
وهللا كما هو مقتضى اإلعالن،  ،فظ العراقيوأما في األسبوع القادم ففي كتاب الصيام من تقريب األسانيد للحا

 .أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.على  وسلم وصلى هللا


